Ensino Fundamental I do 1º ao 5º ano
Oferecemos um currículo amplo e diversiﬁcado, que vai além dos modelos tradicionais, possibilitando a todos o desenvolvimento de suas potencialidades. A grade curricular possui sua base ﬁxa e outros diferenciais, que se apresentam no contraturno
e no período regular (matutino e vespertino).
Início das aulas
04 de fevereiro.
Horário
Vespertino: das 13h20 às 18h10.

O ano letivo é dividido em três trimestres, com 30 aulas semanais.
Língua Portuguesa

06

Música

01

Matemática

06

Artes

01

Inglês

05

Espanhol

01

Ciências

03

Filosoﬁa

01

História

02

Ed. Física/Futsal/Dança

02

02

Xadrez

01

Geograﬁa

Período Integral

Oferecido no contraturno escolar, esse trabalho procura complementar as atividades
curriculares com o desenvolvimento de habilidades de estudo com professores especializados
em tarefas escolares, aulas extras de judô, capoeira, xadrez, atividades culturais e artísticas.
Além de aprender, os alunos também se divertem. Ressaltamos que a conﬁrmação da turma
só se efetiva mediante 12 inscrições.

Uniforme

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades no ambiente da escola e nas saídas
externas ou de caráter escolar. As opções de uniforme, todas com logotipo do colégio, são:
camiseta de manga curta ou longa, moletom, calça jeans escura e agasalho de tactel para os
dias de Educação Física. É proibido o uso de short, saia ou minissaia. O uniforme não está
incluso no valor da mensalidade. Saiba mais: www.energia.com.br/uniformes

Material didático

Nosso material didático valoriza a interdisciplinaridade, expondo uma nova dinâmica para
preparar melhor a base de conhecimento de cada aluno. Enfatiza que o aprender ultrapassa a
memorização e a transferência de informações, apresentando os conteúdos de forma contextualizada e atrativa à faixa etária com base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Projeto Bilíngue

Proposta inovadora repleta de aulas criativas e práticas dentro de um ambiente de total
imersão na língua inglesa. Durante as aulas, os alunos aprendem não apenas o idioma, mas
também habilidades e competências que os acompanharão por toda a vida e ao longo de suas
carreiras.

Educação Física

No Ensino Fundamental I, essas aulas têm como objetivo principal proporcionar aos
estudantes o conhecimento do próprio corpo e de suas possibilidades de crescimento e de
desenvolvimento. São realizadas no turno curricular em parceria com a professora de dança.

AVALIAÇÃO

Os alunos são avaliados trimestralmente por meio de atividades como: provas, trabalhos
individuais e em grupo, relatórios, ﬁchas de leitura, participação e produções orais e escritas.
Para isso, são utilizados também os quatro pilares da Educação (aprender a ser, fazer,
conhecer e conviver).

RECUPERAÇÃO

A partir do 4º ano a recuperação ocorre de maneira paralela, por meio de duas questões
inseridas nas avaliações a partir da P2, as quais abordam conteúdo cobrado anteriormente.
No ﬁnal do ano, os alunos que não atingirem média 7, ou seja, não somarem nos três
primeiros trimestres o total de 21 pontos, deverão fazer prova de recuperação no ﬁnal do ano.

Ambiente Virtual
- Agenda Eletrônica
O aplicativo ClipEscola possibilita a comunicação de pais e professores em tempo real (pode ser baixado no celular e na
web). Os pais também têm acesso à rotina escolar do aluno diariamente por intermédio de fotos das atividades mais
signiﬁcativas do dia. Esse acompanhamento facilita o diálogo entre pais e ﬁlhos sobre o dia a dia escolar.
- Unimestre
Através do site da escola, os alunos e seus responsáveis têm à disposição um ambiente virtual com todas as informações
necessárias sobre a rotina escolar, além de ocorrências, calendários de provas, notas, frequências, materiais de apoio,
informativo e outras informações.
- Plataforma SAS (Sistema Ari de Sá)
É uma ferramenta de busca de tecnologias educacionais que tem como foco divulgar e subsidiar ações que intensiﬁquem
a rotina escolar com sugestões de atividades, aulas digitais e leituras que enriquecem a gestão e a docência. A partir do
4º ano, na disciplina de Matemática, o aluno tem acesso à tarefa on-line, que tem como objetivo estimular, de maneira
lúdica, o contato dos alunos com a linguagem matemática.

Serviço de Psicologia

Tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar da comunidade escolar, facilitando o processo de ensino e
aprendizagem através da intervenção nos aspectos cognitivos, emocionais, motores e sociais que o caracterizam.
Atendimentos individuais, integração aluno-escola-família, intervenção em sala de aula, observação no âmbito escolar,
acompanhamento no período de adaptação e orientação para os estudos são algumas das atribuições desse setor.

Atividades diferenciadas na grade curricular
Xadrez

Aulas de Artes
e Musicalização

Aulas de Espanhol

Aulas de Ciências
no laboratório

Hora do Conto

Educação Física com
atividades esportivas e dança

Projetos
Os projetos interdisciplinares são desenvolvidos ao longo do ano com a contribuição das diversas áreas do
conhecimento e envolvendo pesquisas e saída de estudos. São apresentados às famílias em nossas Mostras Culturais.

Efetivação da matrícula
Documentos necessários do aluno:
1. Fotocópia da carteira de identidade;
2. Fotocópia da certidão de nascimento. Caso o aluno seja estrangeiro, deverá apresentar documentação
traduzida;
3. Fotocópia da carteira de vacinação;
4. Original ou fotocópia autenticada do histórico escolar até a série imediatamente anterior à que vai cursar. (Na
ausência deste, apresentar uma declaração de transferência da escola anterior informando a situação do aluno).
Caso o aluno tenha estudado no exterior, deverá apresentar documentação traduzida e juramentada;
5. Fotocópia de comprovante de residência (fatura de água, luz ou telefone de um dos últimos três meses), se
esta for diferente da do responsável;
6. CND (certidão negativa de débitos da escola anterior).

Documentos necessários do responsável:
7. Fotocópia do CPF;
8. Fotocópia da carteira de identidade;
9. Fotocópia do comprovante de residência atualizado (fatura de água, luz ou telefone de um dos últimos três
meses).
Importante: para efetivar a matrícula é necessária a apresentação de todos os documentos solicitados.

* Uniforme não está incluso no valor da mensalidade, será necessário adquiri-lo em uma das lojas indicadas.

Aproveitamos a oportunidade para convidá-los a nos fazer uma visita e conhecer pessoalmente tudo o que o
Sistema de Ensino Energia tem a lhes oferecer, desde amplas instalações até exclusivo e atualizado material
didático.

Esperamos por vocês!

